РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА
ИНФОРМАЦИЈА

Преглед стања за период 11 – 17.04.2022. године
• Током већег дијела седмице преовладавало је сунчано уз малу до умјерену
облачност и топлије вријеме.

• Током суботе провладавало умјерено до потпуно облачно са вјетром и
хладније вријеме, са мјестимичном кишом, У вишим предјелима и са
слабим снијегом

• Почетком периода у јутарњим
часовима понегдје су регистовани
слаби до умјерени мразеви на 2
метра висине, који су могли бити
неповољни за неке раноцвјетајуће
воћне врсте.

• У приземном слоју ваздуха било је
слабих до умјерених мразева, а
могућа оштећења на озимим
усјевима ће се санирати примјеном
адекватних мјера његе и заштите.

• Падавине које су регистроване у
производним подручјима добро су
дошле
свим
пољопривредним
културама.

• Доспјеле падавине из предходне
седмице и током ове стигле су у
право вријеме како би се озими
усјеви колико-толико освјежили и
усвојили дата минерална ђубрива.

• Влажно

и
топло
земљиште
омогућиће лакшу припрему и сјетву
кукуруза, соје, сунцокрета и других
прољећних
усјева
чији
су
оптимални рокови почели у овој
седмици.

• На појединим парцелама под усјевима озиме пшенице и јечма
регистрована је појава одраслих јединки и јаја житне пијавице.

• У засадима шљиве регистрована је појава црне шљивине осе, а код
коштичавих воћних врста примијећена су прва имага рутаве бубе, као и
ларви крушкине буве.

АГРОМЕТЕОРОЛОШКА ПРОГНОЗА
период: 18-24.04.2022.
• Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Републике
Српске, у првом дијелу седмице било је промјенљиво облачно уз слабу кишу
понегдје, у вишим предјелима са мразом .

• Од четвртка се очекује постепено топлије вријеме али и даље нестабилно уз
пролазну кишу и пљускове са грмљавином.

• У дане викенда се очекује стабилније вријеме, углавном суво и топлије уз
могућност краткотрајних пљускова.

• Минимална температура ваздуха у нижим предјелима износиће од -2 до 10, а
у вишим од -7 до 4 °С. Максимална температура ће износити до 20 до 25, а у
вишим предјелима око 15 °С.

• Почетком седмице очекује се појава мраза, која може проузроковати
оштећења на воћарским културама. Због појаве ниских температура
ваздуха препоручује се адекватна заштита воћа, али и других
пољопривредних култура које су осјетљиве на појаву мраза.

